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Σήµερα 27/05/2015 ηµέρα Τετάρτη
Κοινότητας, (πρώην κινηµατογράφος
Κοινότητα Μενεµένης, µετά από την
δόθηκε στον καθένα από τα µέλη
∆ιαπιστώθηκε απαρτία αφού σε σύνολο
   

Παρόντες: 
1.Παληκαρίδου Αναστασία  
2.Τσανακτσής Ιωάννης      
3.Ισµιρλίδης Κωνσταντίνος   
4.Αντωνίου Ελευθερία   
5.Ζάχου Γεωργία 
6.Βαµβακούδης Ευστράτιος 
7 Γκαΐδατζής Ηλίας 

 
Απόντες:  
1.Μπαδέµη-Κεσόγλου Μαρία 
2. ∆ηµητρίου Αναστάσιος      
3.Μάστακας Γεώργιος     
4.Σιαµάτρας Αντώνιος 
 

 
Η Πρόεδρος µετά τη διαπίστωση της

Πρακτικά κράτησε η ορισθείσα υπάλλ

∆ιοικητικού.  

 

Η Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 4o θέµα

Λαµβάνοντας υπόψη 1)το µε Α Π
Θεσ/νίκης  2)Την από 5-5-2015 αίτηση
 Ρωµυλία» και 3) Την µε αρ.3/2013 γνωµοδότηση
 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι 

                                     

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
Κουκουτέγου Κλεαρέττη     

menemeni.gr            

              
Από το πρακτικό
        της

                           ΘΕΜΑ: «Ονοµατοδοσία ανώνυµης
                           γωνίας Αγίου Νεκταρίου και  
                           Μεγ. Αλεξάνδρου του συνοικισµού
                          οδός «Αντωνίου Κακαµανούδη

ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00µ.µ. στην αίθουσα Συνεδριάσεων
κινηµατογράφος ΑΣΤΡΟΝ), συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Σ
µετά από την Α.Π: 7045/22-05-2015 έγγραφη πρόσκληση

από τα µέλη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν
αφού σε σύνολο ένδεκα (11) µελών ήταν:               

διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

ορισθείσα υπάλληλος του ∆ήµου Κουκουτέγου Κλεαρέττη

θέµα της ηµερήσιας διάταξης  και έθεσε υπόψη του

το µε Α.Π.7011/5/391/10-10-2012 έγγραφο της Γεν Αστυνοµικής
2015 αίτηση του Πολιτιστικού Λαογραφικού Οµίλου Πέλλας

αρ.3/2013 γνωµοδότηση της επιτροπής του άρθρου 8 του

                                      

              Απόσπασµα 
Από το πρακτικό της συνεδρίασης  

της 27/05/2015 

Ονοµατοδοσία ανώνυµης οδού  πλησίον της                 
Νεκταρίου και   

του συνοικισµού Αγίου Νεκταρίου, σε  
Κακαµανούδη».   

αίθουσα Συνεδριάσεων της ∆ηµοτικής 
Συνεδρίαση η ∆ηµοτική 

πρόσκληση της Προέδρου, που 
άρθρου 88 του Ν. 3852/10. 

της συνεδρίασης. 

Κλεαρέττη κλάδου ∆Ε 

έθεσε υπόψη του Συµβουλίου ότι:  

έγγραφο της Γεν. Αστυνοµικής ∆/νσης 
Λαογραφικού Οµίλου Πέλλας «Η Ανατολική   

άρθρου 8 του Ν.3463/2006    



και µε αφορµή το δυστύχηµα που συνέβη την 25-9-2012 στο συνοικισµό Αγίου Νεκταρίου και είχε ως 
αποτέλεσµα να τραυµατιστεί θανάσιµα ο αστυνοµικός Κακαµανούδης Αντώνιος ο οποίος βρισκόταν 
σε διατεταγµένη υπηρεσία, αρχικά η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Θεσσαλονίκης  µε  το παραπάνω 
(α) σχετικό έγγραφό της  και στη συνέχεια ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Όµιλος Πέλλας «Η Ανατολική 
Ρωµυλία» µε το (β) σχετικό έγγραφο,  πρότειναν η  οδός «Μ. Αναγνωστάκη» στην οποία συνέβη το 
δυστύχηµα, να ονοµαστεί οδός «Αντωνίου Κακαµανούδη». Επειδή κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να 
γίνει (στο παρελθόν επιχειρήθηκε αλλά απορρίφθηκε µε τη (γ) σχετική γνωµοδότηση της επιτροπής 
ονοµασίας οδών), προτείνεται  η ανώνυµη οδός πλησίον της γωνίας Αγίου Νεκταρίου και  Μεγ. 
Αλεξάνδρου του συνοικισµού Αγίου Νεκταρίου, που εικονίζεται στο επισυναπτόµενο τοπογραφικό,  
να ονοµαστεί οδός «Αντωνίου Κακαµανούδη».   
                            
 Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης καλείται να αποφασίσει σχετικά , ώστε στη 
συνέχεια να  γνωµοδοτήσει  η αρµόδια επιτροπή ονοµασίας οδών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  
Μακεδονίας – Θράκης  (επιτροπή του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 
19 παρ.2 του Ν.4071/2012)  και τελικά να οριστικοποιήσει την ονοµασία µε απόφασή του  το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
         
Το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, µετά από διαλογική συζήτηση λαµβάνοντας υπόψη και 
αποδεχόµενο πλήρως την ανωτέρω εισήγηση 
      Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

Α)Να ονοµαστεί η ανώνυµη οδός πλησίον της γωνίας Αγίου Νεκταρίου και  Μεγ. Αλεξάνδρου του 
συνοικισµού Αγίου Νεκταρίου, σε οδός «Αντωνίου Κακαµανούδη».   
       
Η απόφαση αυτή θα χρησιµεύσει ως εισήγηση για την λήψη της τελικής απόφασης από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο 
 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 030/2015   

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής: 

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές απόσπασµα,  Μενεµένη, 28/05/2015  

                           

 

                               Η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας                          

                                 

 

 

 

 

                       Παληκαρίδου Αναστασία 


